SESSÃO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 PMT
Objeto: Chamamento Público pessoas jurídicas interessadas e que tenham experiência
no setor alimentício e de bebidas, para atuarem na Praça de Alimentação do evento
Innovation Summit SC 2019, onde será constituída de 08 (oito) espaços modulares
(stands) e 04 (quatro) espaços para máquinas de venda automática a serem instalados
e ocupados por estas empresas, garantindo qualidade no atendimento ao público.

Às quatorze horas do dia dezenove do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove, na Sala de Licitações da Secretaria de Gestão Municipal de Tubarão,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência da Sra. Karla
Vitoreti Cipriano, estando presentes os membros Sra. Adriana Valgas Brasil, Sra.
Maria Filomena de Souza Vieira, Sra. Josi Cardoso Amadeu e o Sr. Darlan Mendes
da Silva. O objetivo desta reunião é JULGAR os documentos protocolados pela
seguintes participantes: (A) MY COFFEE SHOP BISTRO E LANCHONETE LTDA ;
(B) VIA PIZZA LTDA ME ; ( C ) NILSON DOS SANTOS 08154633914. Após a
análise da documentação ora apresentada, a Comissão Permanente de Licitação
(CPL) profere seu julgamento, decidindo HABILITAR as participantes seguintes: (A)
MY COFFEE SHOP BISTRO E LANCHONETE LTDA e (B) VIA PIZZA LTDA ME ,
pois cumpriram com todos os requisitos solicitados ao edital em questão, e
INABILITAR a participante ( C ) NILSON DOS SANTOS 08154633914 pois não
apresentou a certidão do FGTS, descumprindo o item 3.4, quanto a regularidade
fiscal letra c . Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, lavrando-se a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
Comissão, e, por mim, Adriana Valgas Brasil, que secretariei a sessão.
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